
SANT DUBTE D’IVORRA

... tots els camins hi porten!

Amb motiu del mil·lenari del miracle 
eucarístic del Sant Dubte d’Ivorra i de 
l’Any Jubilar concedit pel Papa Benet 
XVI, oferim tres rutes de pelegrinat-
ge per fer-les a peu, amb bicicleta o a 
cavall. Estan dissenyades a través de 
camins rurals, de pocs quilòmetres i 
aptes per fer-les en solitari, en grup o 
en família. La major part de l’itinerari 
és planer amb pujades suaus i alguna 
baixada més pronunciada.

Les tres rutes són ben signifi catives i 
tenen a veure amb la història mil·lenària 
que celebrem: la ruta de Mn. Bernat, 
des de Torà (8,62 km); la ruta de Sant 
Ermengol, des de Guissona (10,14 km), 
i la ruta de Sant Ramon (8,02 km) des 
del santuari d’aquest sant segarrenc.

RUTA DE MN. BERNAT: Torà - Ivorra, 8,62 km

RUTES DE PELEGRINATGE 
A PEU, 

AMB BICICLETA 
O A CAVALL

Mn. Bernat Oliver era de Torà. Aquest itinerari està dedicat a aquell mossèn d’Ivorra que va 
dubtar i va ser testimoni directe del miracle. La ruta segueix en part el GR del Llobregós, 
travessa la població d’Ivorra i arriba al Santuari pel tossal de les Forques. Pots baixar-te la 
ruta al mòbil llegint el codi QR.
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MIL·LENARI 
DEL SANT DUBTE D’IVORRA

Edita: 
Santuari del Sant Dubte 

Tf. 973 52 40 39 
santuari@santdubte.com

 www.santdubte.com

Amb la col·laboració de: 
Ajuntament d’Ivorra 
Ajuntament de Torà 

Ajuntament de Guissona 
Ajuntament de Sant Ramon

Ajuntament de St Guim de la Plana
Consell Comarcal de la Segarra



Tots els camins porten al Santuari del 
Sant Dubte construït al segle XVII al 
lloc on va passar el miracle. Al nucli 
d’Ivorra es pot visitar la parròquia de 
Sant Cugat, el retaule gòtic i el reli-
quiari. Els itineraris estan senyalitzats 
amb el logo en vermell.

RUTA DE SANT ERMENGOL: Guissona - Ivorra, 10,14 kmRUTA DE SANT RAMON: Sant Ramon - Ivorra, 8,02 km

Horari d’obertura del Santuari

Durant l’estiu de 2010 i Setmana 
Santa i Pasqua de 2011: cada dia 
d’11 a 14 i de 16 a 19.
 
La resta de l’any: dissabtes, diumen-
ges i festius, d’11 a 14 i de 16 a 18.

Horari de misses.- Dissabtes, a 
les 12h al Santuari; diumenges i 
festius, a les 12h a la Parròquia.

Sant Ramon Nonat va ser un gran devot de l’Eucaristia. Va néixer al Portell ben a prop del 
Sant Dubte. La ruta surt del Santuari de Sant Ramon Nonat, passa pel Portell, travessa 
l’altiplà i baixa cap al Sant Dubte, unint-se a la ruta procedent de Torà. Pots baixar-te la 
ruta al mòbil llegint el codi QR.
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Guissona estava just a la frontera de la primitiva Catalunya ara fa mil anys. La ruta segueix 
l’itinerari que previsiblement va fer Sant Ermengol per anar a Ivorra quan va passar el miracle 
eucarístic del Sant Dubte. Pots baixar-te la ruta al mòbil llegint el codi QR. 

Distància en Km.
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